Vacature: adviseur waterveiligheid
Houd jij ervan om technische en organisatorische vraagstukken op het gebied van waterveiligheid
op te lossen? En zie jij jezelf als spil tussen theorie en praktijk? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
Als adviseur waterveiligheid onderzoek je de veiligheidssituatie van de kering en bedenk je werkzame
oplossingen voor problemen. Ook participeer je in grootschalige onderzoeksprojecten binnen het
vakgebied. In je werk heb je veel contact met opdrachtgevers en word je intern ondersteund door
collega-specialisten en adviseurs.

Wat vragen we?
We zoeken een projectleider/adviseur waterveiligheid met HBO/Universitaire opleiding (civiele
techniek, watermanagement met technische affiniteit) en enige jaren relevante werkervaring, die ons
helpt de discipline waterveiligheid van BZ verder uit te bouwen. Je kunt vraaggestuurd advies
uitbrengen aan onze opdrachtgevers en koppelt daarmee praktijk aan theorie. Je bent een kundig
projectleider en kan goed overweg met modellen en data-analyse en hebt wellicht ervaring met de
Wettelijke Beoordeling. Uiteraard schrijf en spreek je uitstekend Nederlands en bent goed thuis in het
Engels. Je bent enthousiast, analytisch en oplossingsgericht. En bovenal ben je een sociale en gezellige
collega.
Wat bieden we jou?
We bieden jou vrijheid, verantwoordelijkheid en uitdaging in een platte en open organisatiecultuur. Je
krijgt de ruimte om de functie naar jouw wens nader in te vullen. Binnen onze organisatie vinden we
een goede balans tussen werk en privé erg belangrijk. Daarnaast hechten we veel waarde aan een fijne
werksfeer. Natuurlijk krijg je een marktconform salaris.

BZ Ingenieurs & managers
We zijn sinds 2003 sterk in water. Ons werk begeeft zich op het snijvlak van techniek en organisatie.
Waterveiligheid is één van onze kennisgebieden. We onderzoeken en adviseren over
waterveiligheidsvraagstukken. Zo helpen we dijkbeheerders om hun dijkversterkingen te
optimaliseren door het ontwikkelen van monitoringsstrategieën of stellen we de aanwezige
veiligheidsopgave vast. En we lopen voorop in onderzoek naar en de ontwikkeling van innovaties en
state of the art technologie in de waterveiligheidssector.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wouter Zomer via wouter.zomer@bzim.nl of via
06-2240 4260.

1

